
ประกาศรายช่ือผู้เข้าร่วมสัมมนา 
“กฎว่าด้วยถิน่ก าเนิดสินค้า รุ่นที ่2”

วนัพฤหัสบดทีี ่21 กนัยายน 2560
ณ กรมศุลกากร

ค ำชี้แจงเพิ่มเติม
 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมสัมมนาตามไฟล์แนบ เรียงตามพยัญชนะชื่อ ก-ฮ เพื่อสะดวกต่อการค้นหา

 โปรดตรวจสอบชื่อ-สกุล และจ าหมายเลขล าดับเพื่อความสะดวกในวันลงชื่อเข้าร่วมสัมมนา หากชื่อสกุลไม่ถูกต้องกรุณาแจ้ง
ไปที่ janraemka@gmail.com เพื่อท าการแก้ไข และท่านใดลงชื่อเป็นภาษาอังกฤษ กรุณาแจ้งชื่อภาษาไทยด้วย

 ส ำหรับกำรสัมมนำรุ่นท่ี 3 และ รุ่นท่ี 4 ทำงเรำจะเปิดรับสมัครทำงเว็บไซต์กรมศุลกำกรในวันที่ 18 กันยำยน 2560

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณจันทร์แรม ชัยลัง โทร 084-956-2505 หรือ janraemka@gmail.com



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

1 นำงสำว Nattakitta Intanai ELCA(THAILAND)LIMITED

2 นำงสำว Natthaya Pongpatcharasakul Inno Fo Ed Co., Ltd.

3 นำงสำว sukanna chumpanoen pearl logistics co.,ltd.

4 นำงสำว กมลทพิย์ ปฏรูิปำนนท์ DSV Air & Sea Ltd

5 นำงสำว กรณิกำร์ นำโควงค์ บริษัท จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกดั

6 นำย กวีรัตน์ สังขรัตน์ บริษัท ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั

7 นำง กญัญำ ชำญเชี่ยว บริษัท มำรีนโกลด์ โปรดักส์ จ ำกดั

8 นำงสำว กำญจนำ นิทศัน์ทอง MITSUI O.S.K. LINE (THAILAND) CO.,LTD

9 นำงสำว กำญจนำ ธนโสธร Thai NOK Co., Ltd

10 นำงสำว กำนต์นิรินธน์ธนำไพศำลสุข บริษัท ยูเซ็น โลจิสติกส์(ประเทศไทย) จ ำกดั

11 นำงสำว กิ่งกมล รัชตำรมย์ Tipco Foods Public Company Limited

12 นำย กติติพงษ์ พิมพ์สวรรค์ บริษัท มีด้ จอหน์สัน นิวทริชัน (ประเทศไทย)

13 นำย เกยีรติศักด์ิ กลึงกลมเกลียว TIPCO FOODS PCL

14 นำงสำว ขวัญแกว้ ประกอบทรัพย์ คำร์ท (ประเทศไทย) จ ำกดั

15 นำงสำว เขมรินทร์ บญุประคอง กรีนสปอต จ ำกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

หมวด : ก - ข

หนา้ที ่1 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

16 นำง จรัสภรณ์ คงกจิเชิดชู บจก.เอม็เอม็พี คอร์ปอเรชั่น

17 นำงสำว จันจิรำ แกว้ตำ Daicel Safety Systems ( Thailand ) 

18 นำง จันทพ์ิมพ์ หำ่นวิไล บริษัท โซนี่ ไทย จ ำกดั

19 นำงสำว จิดำภำ บรรหำญพิทกัษ์ Thai NOK Co,.Ltd

20 นำงสำว จิดำภำ กนัชำติ ไทยแน็กซิส

21 นำงสำว จิรจิตต์ เตชะวณิชย์ กลุธร สตีล จ ำกดั

22 นำงสำว จิรดำ แซ่อึ้ง บทิชิีโน (ประเทศไทย) จ ำกดั

23 นำย จิรวัฒน์ สำระพงศ์ HANKYU HANSHIN EXPRESS (THAILAND)

24 นำงสำว จิระภำ สุขส ำรำญ เอม็เอส ซัพพลำย เชน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย)

25 นำงสำว จิรำพร ภำรังกลู เคมี อนิโนเวชั่น จ ำกดั

26 นำงสำว จิรำภรณ์ สมฤทธิ์ อนิเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์ จ ำกดั 

27 นำงสำว จิริยำ สิงหำบตุร นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บสูซัน 

28 นำย จีระสิทธิ์ วงษ์กสิกร IONIC LOGISTICS CO.,LTD.

29 นำงสำว จีรำวรรณ ภู่ขำว บริษัท เลสชำโก ้(ประเทศไทย) จ ำกดั

30 นำง ฉัตรพล มณีกลู บริษัท ส ำนักภำษี เคพีเอม็จี ภมูิไชย จ ำกดั

31 นำย เฉลิมชัย ถำวรชูฟุ้ง บริษัท บ.ีบ.ีโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

หมวด : จ - ฉ

หนา้ที ่2 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

32 นำงสำว ชนกนันท์ แถมศิริ ไทยฟูจิ พลำสติก จ ำกดั

33 นำงสำว ชนิดำ ภู่สมบรูณ์ หจก.ทรำนส์มิชชั่น ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

34 นำย ชนินทร์ แสนพรม Yusen logistic (thailand) co.,ltd.

35 นำงสำว ชมพูนุท บำงแสง บริษัท ซีคซ์ บำงกอก จ ำกดั

36 นำงสำว ชลธิชำ สุขเกษม Groupe SEB (Thailand) Ltd.,

37 นำงสำว ช่อทพิย์ เหลืองเจริญ เคียวเซ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

38 นำย ชัชวำล ต้ังพัฒนำนันท์ Siix bangkok

39 นำย ชัยโชติ แสงค ำ ซีเอสพีเอส กรุ๊ป อนิเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั

40 นำงสำว ชำนิตำ  ก ำปงซัน ไทย นิปปอน เซอกิ ิ จ ำกดั

41 นำย ชินำธิปกรณ์ พงศ์ภญิโญภำพ GK Finechem co., ltd.

42 นำงสำว ชุติมำ ปนัไธสงค์ ทอสเทม็ไทย จ ำกดั

43 นำงสำว ญำรัตน์ สินธุศิริ Auto Alliance Thailand

44 นำงสำว ฐิตินันท์ ธนธำดำ SCG Trading Co., Ltd.

45 นำย ฐิติพงศ์ สิงหเดช GAGAN (THAILAND) CO.,LTD.

หมวด : ช - ฐ

หนา้ที ่3 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

46 นำงสำว ณัฐชนำ วำทะเรืองขจร ยูเซ็น โลจิสติกส์

47 นำย ณัฐนนท์ ธรรมวัฒนะ MS Supply Chain Solutions (Thailand)

48 นำง ณิชำกร  กำญจนำนนต์ ดี.เอช. เอ. สยำมวำลำ

49 นำงสำว ดวงชีวัน ยำวิชัย MS Supply Chain Solutions (Thailand) 

50 นำงสำว ดำว นำสุวรรณ DAOTHESTAR CO.,LTD.

51 นำงสำว เตือนใจ พ่วงเครือ โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกดั

52 นำย ทองสุข ผลวำนิชย์ บมจ.ปตท.

53 นำง ทศัน์พัสกร อลงกรมะนี บริษัท คอนเวอร์เจนท ์อนิเตอร์เฟรท จ ำกดั

54 นำงสำว ทชิำ กำญจนโกศล ฟอร์ด เซอร์วิส (ประเทศไทย) จ ำกดั

55 นำงสำว ธนพร เตชะอ ำนวยวิทย์ L'oreal

56 นำงสำว ธนวรรณ นพหรัิญ เคมีโก ้อนิเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

57 นำงสำว ธนัช เกยีวสนิท BIZ OCEAN LOGISTICS CO.,LTD.

58 นำงสำว ธนัทอร บญุชัยศรี บริษัทคอสโม กรุ๊ป จ ำกดั (มหำชน)

59 นำย ธวัช สัมพันธ์ธนรักษ์ SSDC (TIGERTEX) CO., LTD.

60 นำงสำว ธวัลรัตน์ ชมสุทธำ หจก.ท.ีเอส.พ.ี ชิปปิ้ง เซอร์วิส

61 นำงสำว ธิยำภรณ์ แตงเชื้อ Nippon Steel & Sumikin Bussan 

62 นำย ธีระ  สุวรรณไตรภพ บริษัท สยำมบณุฑริก จ ำกดั

หมวด : ณ - ธ

หนา้ที ่4 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

63 นำง นงนุช เกดินุ่ม ฮำเบอร์ กรุ๊ป จ ำกดั

64 นำงสำว นภำพร ยุกติรัตน์ เอก็ซ์แพนด์ชิปปิ้ง จ ำกดั

65 นำงสำว นภำพร แสนเมืองค ำ ไทยอซุุย จ ำกดั

66 นำย นรำกร รุจิเกยีรติขจร Toyota Motor Thailand

67 นำง นรำวดี ฉุยกล่ิน บริษัท ทำร์เกท็ โลจิสติกส์(ไทยแลนด์)

68 นำย นฤพนธ์ ทั่งสุวรรณ เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน)

69 นำงสำว นัฎฐกนัย์ เมืองโพนงำม บริษัททองไทยกำรทอ

70 นำงสำว นำริฐำ ค ำกำน ทอสเทม็ไทย จ ำกดั

71 นำย นิยม พิทกัษ์ชินพงศ์ ระยองชิปปิ้ง จ ำกดั

72 นำงสำว บวัสอน นำสิงห์ พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ำกดั

73 นำงสำว เบญจกลัยำณีหล้ำบำ้นโพน JWD info logistics co.,ltd.

74 นำงสำว เบญจพร ยงคะอกัษร บริษัท อนิเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์ 

75 นำย ปณธกฤช แย้มสรวล L'oreal Thailand Ltd.

76 นำงสำว ปณิตำ ไชยโคตร บมจ. คอสโม กรุ๊ป

77 นำย ปณิธำน โตวินัส ไทยนิปปอน เซอกิ ิจ ำกดั

78 นำย ปภณภทั เจริญโชคปญัญำ Leschaco (Thailand) Ltd. 

หมวด : น - ป

หนา้ที ่5 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

79 นำย ประกจิ สีดี บริษัททอสเทม็ไทย จ ำกดั

80 นำงสำว ประภำพร ลีกลูวงศ์ Yusen logistics

81 นำงสำว ประภำพันธ์ วิมลโนช ทองไทยกำรทอ

82 นำงสำว ปวีย์ธิดำ ชัยสำยัณห์ Loreal ( Thailand) Ltd.

83 นำงสำว ปทัมำ เหลืองอร่ำม โซนี่ เทคโนโลยี ประเทศไทย จ ำกดั

84 นำงสำว พชรพรรณ ปำนแกว้ EY LIMITED

85 นำงสำว พรทพิย์  พุ่มฉัตร บ.ผลไม้กระปอ๋งประจวบ จก.

86 นำงสำว พรนัชชำ บญุสำลี Yusen Logistics(Thailand)

87 นำงสำว พรรณำพิมพ์ มหำกจิ บริษัท ส ำนักภำษี เคพีเอม็จี ภมูิไชย จ ำกดั

88 นำย พรเลิศ คงชุ่ม หจก.ทรำนส์มิชชั่น ชิปปิ้ง แอนด์ เซอร์วิส

89 นำงสำว พรสวรรค์ ศิริวงค์ ยูเซ็น โลจิสติกส์(ประเทศ)จ ำกดั

90 นำงสำว พัชรำภรณ์ แสนทวีสุข คอสโม กรุ๊ป จ ำกดัมหำชน

91 นำงสำว พัทธนันท์ รองวัง จำโตโค (ประเทศไทย) จ ำกดั

92 นำงสำว พันธ์ธีรำ โชติทรัพย์ยชนำ Sojitz(Thailand) co.,Ltd

93 นำงสำว พิจิตรำ แกว้ชำย เพิร์ลโลจิสติกส์ จ ำกดั

94 นำง พิชญดำ รักพงศ์นำถ สีไทยกนัไซเพ้นท ์จ ำกดั

หมวด : พ - ภ

หนา้ที ่6 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

95 นำย พิเชษฐ์ เจตจ ำรูญ จีทแีอล(ประเทศไทย)จ ำกดั

96 นำย พิทยำ เพียซ้ำย เคียวเซ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

97 นำงสำว พิมพ์ญำดำ พุ่มพิริยพฤนท์ AWOT GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) 

98 นำงสำว พิมลวรรณ  พรพัฒนำยุทธ เอวอทโกเบิ้ล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) 

99 นำง พิรญำณ์ บ ำเพ็ญวิบลูย์กจิ กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั(มหำชน)

100 นำงสำว เพ็ญพร ยุทธมณี ออโต้อลัลำยแอนซ์(ประเทศไทย) จ ำกดั

101 นำงสำว เพลินพิศ หรรษ์ไชยำศรี Toyota Motor Thailand

102 นำย ภำนุเดช เพ็งพัน บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

103 นำงสำว ภำวิณี ตรีรุ่งเรืองกลุ กรุ๊ปเอสอบี ี(ประเทศไทย) จ ำกดั

104 นำงสำว ภดิำพรรธน์ ฐิติอภวิรรธน์ เคียวเซ (ไทยแลนด์)จ ำกดั

105 นำงสำว มยุรำ กงภเูวส เลสชำโก ้(ประเทศไทย)จ ำกดั

106 นำงสำว มัตทนำ ผงสินสุ พีเอพี พรอสเพอริต้ี จ ำกดั 

107 นำย โยธิน นิลกรณ์ YUSEN LOGISTICS (THAILAND) 

108 นำงสำว รพีภทัร ลักษณ์สุวงศ์ ตรีเพชรอซูีซุเซลส์ จ ำกดั

109 นำงสำว รวิวงษ์ สุขธรรมำ Auto Alliance Thailand

110 นำงสำว รวิสรำ ใสดี บริษัท เคมีโก ้อนิเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

หมวด : ม - ร - ว

หนา้ที ่7 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

111 นำงสำว รัตติยำกร เจ๊ะนิ บริษัทแพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกดั (มหำชน)

112 นำงสำว รัศมิว์ัลยำ เจริญกจิทวี เออร์มีน่ำ จ ำกดั

113 นำง รำตรี กจินีชีว์ YUSEN LOGISTICS

114 นำงสำว รุ้งกำนต์ สกญัญำ YUSEN LOGISTICS (THAILAND) CO.,LTD

115 นำงสำว รุ่งนภำ กลยุทธสกลุ นิปปอนสตีล แอนด์ ซูมิคิน บสูซัน

116 นำงสำว รุ่งไพลิน เจริญสุขอ ำนวย เอโมริ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

117 นำงสำว ลัดดำ เพิ่มพูน หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เวิลด์ อนิเตอร์ โลจิสติกส์

118 นำงสำว ลัดดำวัลย์ พลรำษฎร์ เอสเค โลจิสติคส์ (ไทยแลนด์) จ ำกดั

119 นำง ไลลำ บำลทพิย์ บริษัท กรีนสปอต จ ำกดั

120 นำงสำว วณิชชำ เจียตระกลู Expeditors (Thailand) Ltd.

121 นำงสำว วรรณวิศำ ไตรโอสถ บดีีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ำกดั

122 นำงสำว วรลักษณ์ ข ำเนตร โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

123 นำง วรวลัญช์ สุวรรณยั่งยืน โตชิโน ซัพพลำย 

124 นำง วรำภรณ์ สวัสดี บริษัท ทอสเทม็ไทย จ ำกดั

125 นำงสำว วรำรัตน์ บญุฤทธำนนท์ AWOT GLOBAL LOGISTICS (THAILAND) 

126 นำง วัชรำ รักษ์วงศ์ United Thai Logistics Co.,Ltd.

127 นำงสำว วันทนีย์ สุขพร เคเอฟฟู้ดส์ จ ำกดั

หนา้ที ่8 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

128 นำงสำว วำรี กอ้งศักด์ิวัฒนำ บริษัท มีด้ จอหน์สัน นิวทริชั่น (ประเทศไทย)

129 นำงสำว วำสนำ ซุยหำญ เดอะเวิลด์ แพคกิ้ง แอนด์ ทรำนสปอร์ต จ ำกดั

130 นำง วิภำ เสริมพงศ์สุวัฒน์ Maxx World Logistics Co., Ltd.

131 นำงสำว วิมล  ลำภเจริญโกศล Pioneer Air Cargo Co.,Ltd.

132 นำงสำว วีณำ ปิ่นแกว้ Thai NOK Co.,Ltd

133 นำงสำว ศรัณญำ สุทธิรัตน์ ซีคซ์ บำงกอก จ ำกดั

134 นำงสำว ศศิพินท์ แสนจันทะ เค ไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

135 นำง ศิริพร ทพัพลี ยูไนเต็ด ไทย โลจิสติคส์ จ ำกดั

136 นำง ศิริพร กัลปพฤกษ์ชัย เอส.เค. ฟูดส์ (ประเทศไทย) จ ำกัด

137 นำงสำว ศิริลักษณ์ ตำลจรุง บริษัท บำจำ (ประเทศไทย) จ ำกดั

138 นำย ศุภชัย ธรรมประสม บริษัท เอฟ ท ีเอส บริกำรขนส่ง จ ำกดั

139 นำย ศุภวัฒน์ รุ่งมำ เดอะ เบสท ์อมิเปก็ซ จ ำกดั

140 นำงสำว ศุภศิริ บญุประเวช กนัยงอเีลคทริก จ ำกดั (มหำชน)

หมวด : ศ 

หนา้ที ่9 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

141 นำย สมชำย กติติคุณผดุง Yusen Logistics (Thailand) co.,ltd

142 นำงสำว สมพร แกมนิรัตน์ พี แอนด์ พี พรีเมียร์เทรด จ ำกดั

143 นำย สมภพ ศรีโสภณ ไลออ้น ประเทศไทย จ ำกดั

144 นำงสำว สร้อยสุดำ สหำยฟ้ำ SIIX BANGKOK

145 นำย สังคม นพคุณ บริษัท เอส & พี จ ำกดั

146 นำงสำว สำยฝน บรูณะถำวร CTI LOGISTICS CO.,LTD.

147 นำงสำว สำยสมร เกตุแกว้ เดียร์บอร์น อนิเตอร์เนชั่นแนล

148 นำงสำว สิรภำสินี  พงษ์ประเสริฐ์ บริษัท เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

149 นำงสำว สิรำรมย์  ชีระวิทย์โภคิน พิริยพูล

150 นำงสำว สิริณัฏฐ์ ชวนสวัสด์ิ Solvay Peroxythai limited

151 นำงสำว สิริวรรณ สุขมงคล Yusen Logistics (Thailand) Co.,Ltd.

152 นำง สุกญัญำ มัดซอและ ยูเนี่ยนไทย-นิจิบนั  จ ำกดั

153 นำง สุขฤทยั ภำษยะเดช โตชิโน ซัพพลำย จ ำกดั

154 นำย สุขุม ตรำกจิธรกุุล East asia shipping(Thailand)ltd

155 นำงสำว สุชำดำ เหลืองวัฒนวิไล บมจ.ทปิโก ้ฟูดส์

156 นำง สุทธินี เรืองศรีไชยะ ทโีอเอ เพ้นท ์(ปทท.)

หมวด : ส

หนา้ที ่10 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

157 นำง สุธิศำ ยินดี Nippon Steel & Sumikin Bussan 

158 นำงสำว สุธีรำ อนันตศักด์ิ เคซีจี คอร์ปอเรชั่น จ ำกดั

159 นำงสำว สุนทรี ธ ำรงสิริวรำนนท์ 
Crossland Logistics Co.,Ltd.


160 นำงสำว สุนิดำ สุขพิชัย โมริโรคุ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จ ำกดั

161 นำงสำว สุนิสำ ทองส ำโรง united thai logistics co.,ltd.

162 นำงสำว สุนีย์ อดุมทติรัตน์ บริษัท ซีคซ์ บำงกอก จ ำกดั

163 นำง สุปรำณี คมวัชรพงศ์ เอน็เอม็บี-มินีแบไทย จ ำกดั

164 นำย สุพจน์ สีส ำอำงค์ บริษัท เคไลน์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

165 นำงสำว สุพรรษำ จัดกลำง บริษัท สยำมโตโยต้ำอตุสำหกรรม จ ำกดั

166 นำงสำว สุภำวดี พลรัตน์ ไทยแน็กซิส

167 นำย สุรเดช ชัยเสรี อนิเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์

168 นำย สุรพงษ์ วิทยำโกศล บริษัทไฟเซร์ (ประเทศไทย) จ ำกดั

169 นำย สุรสิทธิ์ กนกศิลปเ์มฆิน บริษัท ซีแวลู จ ำกดั (มหำชน)

170 นำงสำว สุรัตดำ ทองประกอบ หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เอน็ พี ซี (2010) ชิปปิ้ง 

171 นำงสำว สุวนิดำ ยังเพ็ง นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน บสูซัน 

172 นำงสำว เสำวณีย์ ปรีชำสุทธิรัตน์ บดีีพี เอเซีย-แปซิฟิค จ ำกดั

173 นำงสำว เสำวลักษณ์ ปญัจ์พิสุทธ์ NIPPON STEEL & SUMIKIN BUSSAN

หนา้ที ่11 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

174 นำงสำว เสำวลักษณ์ อกัษรทอง บริษัท โตเกยีว ไซเรียว (ประเทศไทย) จ ำกดั

175 นำงสำว แสงจันทร์ มำนะปรีชำ Profreight International Co.,ltd.

176 นำงสำว โสภำ รัตนศิริ หจก.พิคกำ้ ชิพปิ้ง

177 นำงสำว หทยัรัตน์ ดอกไม้เพ็ง คำโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั

178 นำงสำว หทยัรัตน์ ส่งอำภำกรณ์รัตน์ หจก.ว.ีเอส.ชิปปิ้ง เซอร์วิส

179 นำง หรรษำ อหะหมัดจุฬำ บริษัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ำกดั

180 นำงสำว หฤทยั นิ่มสกลุ บริษัทแพรนด้ำ จิวเวลร่ี จ ำกดั (มหำชน)

181 นำย หฤษฏ์ ศิลปเสวต Yusen Logistics

182 นำง อณี ธุระภำรพิสัย Pearl Logistics Co.,Ltd.

183 นำย อดิสร เนื่องจ ำนงค์ คำโอ อนิดัสเตรียล (ประเทศไทย) จ ำกดั

184 นำงสำว อนงค์ภทัร์ นิ่มพัฒนสกลุ โตชิโน ซัพพลำย

185 นำงสำว อนุสรำ รำมมะเริง อนิเตอร์เนชั่นแนล แลบบอรำทอรีส์

186 นำย อภชิัย เจนเจริญพันธ์ Yusen Logistic

187 นำงสำว อรนิภำ สุยะทำ มำรีนโกลด์ โปรดักส์ จ ำกดั

188 นำงสำว ออ้ยทพิย์ อิ่มสุขวิริยะกลุ CTI Logistics จ ำกดั

189 นำงสำว อญัพัชร์ ธนำศักด์ิวิจิตร โรจนะ ดิสทริบวิชั่น เซ็นเตอร์ จ ำกดั

หมวด : ห - อ

หนา้ที ่12 จาก 13



ล ำดับ ค ำน ำ ชื่อ สกลุ บริษัท/ สังกดั

รายชือ่ผู้เข้าร่วมสัมมนา หัวข้อ "กฎว่าด้วยถ่ินก าเนิดสินค้า 
ส าหรับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในงานศุลกากร"
วันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ  ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 15 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร

190 นำงสำว อมัพร ต้ังสุขศิริจิตร ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม

191 นำงสำว อำทติยำ วรดี หำ้งหุ้นส่วนจ ำกดั เอน็ พี ซี (2010) ชิปปิ้ง เซอร์วิส

192 นำงสำว อศิรีย์ รัตนวิมล ไทย โพลีอะซีทลั จ ำกดั

193 นำงสำว อดุมลักษณ์ โสภณวำณิช จำโตโค(ประเทศไทย)จ ำกดั

194 นำงสำว อบุลศรี สุทธิอดุมรัตน์ Multilink Sourcing Corporation Ltd 

195 นำย เอกสิทธิ สุบรรณพงษ์ เหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จ ำกดั (มหำชน)
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